
 

 

EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE CURRICULAR PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE BIBLIOTECÁRIA DA AMESG 
 
 

 

Edital - AMESG 002/2017 
 

O Presidente da Autarquia Municipal do Ensino Superior de Goiana AMESG, no uso das 

atribuições que lhe são delegadas pelo Estatuto Autarquia, Decreto nº 440 de 30/09/1985 do 

Prefeito do Município de Goiana, procede a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de 

prestação de serviço de bibliotecária(o), conforme o inciso II da Lei nº 2036/07 de 20/08/2007. 

 
 
 

1.    DAS INSCRIÇÕES E SUAS CONDIÇÕES: 

1.1. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DE INSCRIÇÃO:  
1.2. PERÍODO DE ENVIO: 18 a 23 de Janeiro de 2017.  

1.3. RESULTADO: 25 de Janeiro de 2017. 

1.4. VALOR DA INSCRIÇÃO: Gratuita.   
1.5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:   

1.5.1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:   
1.5.2. Ser graduado em BIBLIOTECONOMIA e possuir experiência no exercício da 

função em instituições de ensino superior devidamente Credenciada pelo MEC. 

2. 1.5.1.2 .  Enviar até a data estabelecida no item 1.2, link do curriculum Lattes para 

o e-mail fadimab@fadimab.edu.br deve-se constar no assunto “SELEÇÃO 

BIBLIOTECÁRIA(O) FADIMAB 2017”. 

 
 
2.    DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES QUANDO CONVOCADO:   

a. Cópia de RG, CPF. 

b. Comprovação de títulos de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu 

reconhecidos no Brasil; e experiência profissional na área de biblioteconomia;  
c. Curriculum Lattes em duas vias (Modelo LATTES CNPq –  www.cnpq.br), impresso 

diretamente da plataforma Lattes, assinado e impresso, devidamente documentado com 

cópias dos títulos e dos comprovantes das atividades, escolaridade e títulos relacionados;  
2.1. Os documentos apontados nas letras “a” e “b” do item anterior deverão vir 
acompanhados dos originais, no ato da apresentação, para a conferência com as cópias.   

OBS.: A apresentação da documentação será no dia da convocação.  
 

2.2. O candidato que prestar informações ou apresentar documentos falsos será imediatamente 

desclassificado, em qualquer uma das fases do presente processo seletivo e, em já tendo sido 

convocado, o cancelamento do contrato.  

 

3.    DO PROCESSO SELETIVO  
 

3.1. Compreende-se o Processo de Seleção Simplificada: a inscrição, a avaliação curricular e 
documental, a classificação e a chamada dos(as) candidatos(as)melhores classificados(as).  
 
3.2. As Avaliações curricular e documental serão realizadas pela Comissão indicada pela 
Direção da Faculdade e nomeada pela Autarquia - AMESG.   
3.3. Na hipótese de igualdade de pontuação obtida nessa etapa, serão adotados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:  

  
3.3.1. Maior tempo de experiência na função, devidamente comprovado por meio de 
Diplomas, Declarações, Certificados, Registro na CTPS, etc. 

 
4.    DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:   
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4.1. O Processo de Seleção será realizado em uma única etapa de caráter eliminatório e 
classificatório.  

4.1.1- 01 (um) ponto para cada ano de experiência comprovada na atividade de 
bibliotecária, atingindo o máximo de 5,0(cinco) pontos.  

 
4.1.2- Se 01 (um) Curso de Aperfeiçoamento comprovado = 1,0 (um) ponto,  
4.1.3- Se 02 (dois) Cursos de Aperfeiçoamento comprovado = 1,5 (um e meio) 
ponto;  
4.1.4- A partir de 03 (três) Cursos de Aperfeiçoamento comprovado, com carga 
horária mínima de 80h/a = 2,0 pontos.  
4.1.5- Pós- Graduação na área específica : Doutorado 2,0 (dois) pontos; Mestrado 
1,0(um ponto) e 0,5(meio ponto) especialização com carga horária mínima de 
360(trezentos e sessenta horas).  

 
4.2. A nota final dos(as) candidatos(as) no processo seletivo será o total de pontos obtidos na 

Avaliação Curricular podendo atingir o mínimo de 7,0 e o máximo de 10 pontos.  

4.3. Os(as) candidatos(as) serão ordenados(as) nas vagas, de acordo com o valor decrescente 

das notas obtidas no processo seletivo.  

4.4. A nota mínima para efeito de classificação será 7,0 (sete), caso o candidato não atinja essa 

pontuação será automaticamente eliminado da seleção.  

 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DO RESULTADO 

5.1. A Comissão Responsável pela Seleção Pública Simplificada divulgará a listagem dos 

aprovados e classificados no dia 25/01/2017, mediante afixação no Quadro de Avisos da 

FACULDADE, na Internet no site da FACULDADE (www.fadimab.edu.br). 

5.2. Fica sob a responsabilidade dos(as) candidatos(as) o acompanhamento dos resultados.  

 

6.    DOS RECURSOS  

6.1. Após afixação dos resultados nos locais referidos no item 5, supra, os(as) candidatos(as) 

participantes do processo de seleção que não acatarem o resultado, terá o dia 26/01/2017 para 

recorrerem. 

6.1.1. Os recursos deverão ser fundamentados, dirigidos à Comissão de avaliação e 

protocolados na Sede AMESG e os resultados dos recursos serão divulgados no dia 

27/02/2017 na Sede da Autarquia. 
6.1.2. O resultado final após os recursos será divulgado no dia 27/02/2017 no Quadro de 
Avisos da FACULDADE, na Internet no site da FACULDADE (www.fadimab.edu.br).  

 
 
7.    DA CARGA HORÁRIA  

7.1.  A carga horária é de 44 horas semanais. 
 
 
8.   DAS VAGAS  

8.1. Está sendo ofertada 01 (uma) vaga para a contratação imediata.  

8.2. Será selecionado um banco de reservas na ordem de, no mínimo 100%¨(cem por 

cento) do total de vagas existentes para cada modalidade selecionada.  

9.    DA REMUNERAÇÃO 

9.1. A remuneração é de R$ 1.258,49 (Hum mil, duzentos e cinquenta e oito reais e 
quarenta e nove) de acordo com a Lei municipal nº 2.235/2013. 
 

10.  DA ENTREGA E DOCUMENTOS  
10.1. Os candidatos classificados deverão comparecer no dia 01/02/2017, na Sede da 
Autarquia – AMESG, na Rua Poço do Rei s/n, centro, Goiana(PE), no horário das 08h às 
12h e 14h às 16h, para entrega de documentos estabelecidos no item 2 deste Edital. 
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10.1.1. os(as) candidato(as) convocados(as) deverão comparecer na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia Professor Dirson Maciel de Barros  para assinatura do 
instrumento contratual munidos com os seguintes documentos : PIS/PASEP, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 02 (duas) fotos 3x4, declaração de não 
acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, certidão de estado civil 
(nascimento ou casamento), certidão dos dependentes e cartão de vacina.  

 
10.2. A ausência ou o não cumprimento do disposto no item anterior importará em 
eliminação do(a) candidato(a), sendo imediatamente convocado(a) o(a) classificado(a) 
seguinte.  

  
10. DO REGIME DE CONTRATO  

10.1. O contrato será regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, de 
acordo com o estabelecido na Lei nº 2.235/2013. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1. Não será permitida a realização de inscrição através de procuração.  
11.2. A inscrição do candidato que apresentar documentação falsa ou incompleta será 
cancelada, a qualquer tempo, pela comissão Responsável pela Seleção Pública Simplificada.  
11.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, em conjunto com a direção da 
Faculdade.  
11.4. A Comissão será destituída após a seleção e divulgação dos resultados.  
11.5. Novo processo seletivo poderá ser desencadeado, de acordo com as necessidades da 
Faculdade.  
11.6. Para que o presente obtenha ampla divulgação, fica publicado e afixado no Quadro de 
Avisos AMESG-FADIMAB e no site da Faculdade (www.fadimab.edu.br). 
11.7. Outras informações poderão ser obtidas na Sede da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia Professor Dirson Maciel de Barros, rua Poço do Rei, s/n, Centro, Goiana-PE. 

 
 

 

Goiana/PE, 17 de janeiro de 2017 
 

 

Inácio José Feitosa Neto 
 

Presidente da AMESG. 
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